
Kompetencje przyszłości. 

5 umiejętności niezbędnych w 2020 roku. 
Rozwój, szkolenia, studia - zdobywanie doświadczenia. Wszystko po to by wyposażyć się 

w komplet kompetencji gwarantujący sukces na rynku pracy. Wymagania pracodawców 

zmieniają się jednak nieustannie w trudno dostrzegalnym procesie. Idzie on ramię w ramię 

z przemianami społeczno-gospodarczymi i rozwojem nowych technologii. By przygotować 

się do rynku pracy jutra, trzeba natomiast działać już dziś. A więc czego będą oczekiwali 

od Ciebie pracodawcy za 5-7 lat. 

 
Uczenie się i crossowanie umiejętności - w dynamicznie zmieniających się realiach światowej 
gospodarki,    do    rangi   Świętego   Grala    kompetencji       wzrasta    umiejętność    uczenia       się 

i  wykorzystywania wiedzy z wielu dziedzin – interdyscyplinarności. 
 
Praca w międzynarodowym środowisku - umiejętność funkcjonowania w otoczeniu 
międzynarodowym, już teraz jest wymagana od kandydatów do pracy w międzynarodowych 
korporacjach. W skutek postępującego procesu globalizacji, kompetencja ta jeszcze bardziej zyska na 
znaczeniu.  Zwraca również uwagę, że trend ten jest widoczny już nie tylko na etapie pracy, ale także 
podczas studiów i przejawia się wymianami w ramach programów międzynarodowych. Kandydaci 
przyszłości powinni być przygotowani na weryfikację pod kątem posiadania predyspozycji do pracy 
w międzynarodowym zespole. Oprócz znajomości języków obcych będą liczyły  się   umiejętności   
interpersonalne,  otwartość,   komunikatywność,  czy  umiejętność  pracy 

w zespole. Wszelkie doświadczenia międzynarodowe, takie jak zagraniczne praktyki, studenckie 
wymiany, czy choćby dorywcza praca wakacyjna zagranicą, będą na wagę złota. 
 
Praca   w   wirtualnych   zespołach   -   wolni   strzelcy   i   tzw.   telepracownicy   na  stale wpisali 
się 

w struktury dzisiejszej gospodarki. Pracują w domu, kawiarni, gdzie chcą. Ważne, żeby dobrze i na 
czas wykonywali powierzone zadania. Ma to wiele zalet i równie wiele wad. Jak uważają eksperci, 
następnym  krokiem   w   ewolucji  telepracy,  jest  praca  w  tzw.  wirtualnych   zespołach.  To praca 

w ramach jednego projektu wykonywana przez wiele osób, wykonujących  ją w  różnych  miejscach, 
z wykorzystaniem dostępnych technologii teleinformatycznych. Jakich kompetencji będzie   
wymagała   taka  praca? –  Niezbędna   jest   nieco   przedefiniowana    umiejętność    pracy 

w zespole, umiejętność pracy w szumie informacyjnym, umiejętności cyfrowe czy w końcu pewna 
postawa związana z planowaniem pracy i pilnowaniem żeby była wykonana. 
 
Praca w szumie informacyjnym - Coraz więcej informacji i coraz mniej czasu. Współczesny 
profesjonalista,  żyje   i pracuje w  świecie  przeładowanym   informacjami, których jest   zwyczajnie 

za dużo.   

 

 
Programowanie - komputery są dziś wszędzie. Proste procesy biznesowe są coraz częściej 
automatyzowane,  a  informatycy  i   programiści   pracują   dziś   w   niemal  każdej, większej firmie. 
W sektorze technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) zmiany zachodzą tak szybko, że 

zaskakują nawet branżowych analityków. 
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